
                           

 

Email: suporte.gpsdata

Termos para Recuperação 

_______________________________________________________________________________________

Quantidade recebida de equipamentos:

Modelo:  T-Box: 000    

 

Cliente:        

 

Data                

_______________________________________________________________________________________

� Antes de liberar a manutenção de seus aparelhos, leia com atenção:

1. Os equipamentos enviados vão  

valores unitários;        T-Box: R$ 0,00   

2. Todo equipamento não recuperado será devolvido ao cliente;

3. Os equipamentos recuperados terão garantia de 12

4. O prazo para retorno do orçamento final, será de

documento pelo cliente; 

5. Não nos responsabilizamos pelos chicotes e/ou baterias enviados junto com os equipamentos;

6. Orçamento de chicotes e baterias, podem ser requisitados à 

7. Caso o cliente não libere a execução dos trabalhos de recuperação nos equipamentos, será cobrado o valor 

de 15% do valor do orçamento, a título de 

aparelhos; 

8. O cliente terá um prazo de 30 dias para buscar seus aparelhos, caso contrario

sucatas, para custear as horas trabalhadas

9. Todos os equipamentos recuperados 

opte por um setup específico, o mesmo deverá ser informado;

10. Despesas com frete, serão de responsabilidade do clinte;

11. Condições de pagamento: Deposito 

12. O cliente concorda com todos os termos acima, datando e assinado este documento;

 

Data do aceite: _________/_________/_________

 

 

Ass. Do Cliente Responsável:___________________________

 

_______________________________________________________________________________________

                           N. 0000/00/2014N. 0000/00/2014N. 0000/00/2014N. 0000/00/2014

suporte.gpsdata@gmail.com – Tel.: 31 3221-6607 – 99263

 

Recuperação de Equipamentos Magneti Marelli

_______________________________________________________________________________________

Quantidade recebida de equipamentos: 

    Modelo Niagara 2:  000 

  CNPJ.: 

 Responsável:   

_______________________________________________________________________________________

Antes de liberar a manutenção de seus aparelhos, leia com atenção: 

 ser recuperados quando possível com preço fixo

0,00   -   Niagara 2: R$ 0,00 

erado será devolvido ao cliente; 

recuperados terão garantia de 120 dias, a contar da data da entrega dos mesmo

O prazo para retorno do orçamento final, será de no máximo 15 dias úteis, a contar da

Não nos responsabilizamos pelos chicotes e/ou baterias enviados junto com os equipamentos;

Orçamento de chicotes e baterias, podem ser requisitados à parte pelo cliente; 

Caso o cliente não libere a execução dos trabalhos de recuperação nos equipamentos, será cobrado o valor 

orçamento, a título de horas trabalhadas na detecção e testes 

O cliente terá um prazo de 30 dias para buscar seus aparelhos, caso contrario serão desmontados como 

trabalhadas na detecção e testes dos problemas nos

recuperados serão reconfigurados com seu setup original de fábrica, caso o 

o mesmo deverá ser informado; 

Despesas com frete, serão de responsabilidade do clinte; 

Condições de pagamento: Deposito bancário na entrega dos equipamentos; 

O cliente concorda com todos os termos acima, datando e assinado este documento;

: _________/_________/_________ 

Cliente Responsável:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

N. 0000/00/2014N. 0000/00/2014N. 0000/00/2014N. 0000/00/2014    

-6979 

Magneti Marelli 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

com preço fixo, conforme os seguintes 

0 dias, a contar da data da entrega dos mesmos; 

a contar da data do aceite deste 

Não nos responsabilizamos pelos chicotes e/ou baterias enviados junto com os equipamentos; 

 

Caso o cliente não libere a execução dos trabalhos de recuperação nos equipamentos, será cobrado o valor 

e testes dos problemas nos 

rão desmontados como 

nos aparelhos; 

serão reconfigurados com seu setup original de fábrica, caso o cliente 

O cliente concorda com todos os termos acima, datando e assinado este documento; 

_______________________________________________________________________________________ 


